
Secțiunea I: Autoritatea competentă

I.1) Denumire şi adrese 1 (vă rugăm să identificați toate autoritățile competente responsabile de această procedură)

Denumire oficială: Număr naţional de înregistrare: 2

Adresă:

Localitate: Cod NUTS: Cod poștal: Țară:

Persoană de contact: Telefon:

E-mail: Fax:

Adresă (adrese) internet
Adresa principală: (URL)
Adresa profilului cumpărătorului: (URL)

I.2) Atribuirea contractului în numele altor autorități competente

⃞ Autoritatea competentă acţionează în numele altor autorităţi competente

I.3) Comunicare
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la                 

◯ adresa menţionată mai sus
◯ o altă adresă: (a se furniza o altă adresă)

I.4) Tipul autorității competente

◯ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

◯ Agenţie / birou naţional sau federal

◯ Autoritate regională sau locală

◯ Agenţie / birou regional sau local

◯ Organism de drept public

◯ Alt tip: 

Anunț de informare prealabilă privind un contract de servicii publice
Formularul standard de notificare în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul 1370/2007 ce trebuie publicat în Suplimentul la Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene cu un an înainte de lansarea invitaţiei de participare la procedura competitivă de atribuire sau de atribuirea directă.

Autoritățile competente pot decide să nu publice aceste informații, în cazul în care contractul de servicii publice priveşte o prestație anuală de mai puțin de 
50 000 kilometri de servicii publice de transport de călători.
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Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Informaţii și formulare online: enotices.ted.europa.eu



RO  Formular standard T01 – 1370/2007 – Articolul 7 alineatul (2) – Anunț de informare prealabilă privind un contract de servicii publice 2    

1 a se repeta de câte ori este necesar
2 dacă este cazul

Secțiunea II: Obiect

II.1) Obiectul achiziției

II.1.1) Titlu: Număr de referinţă: 2

II.1.2) Cod CPV principal:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Cod CPV suplimentar: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Tipul contractului   Servicii

Domenii acoperite de serviciile publice de transport

⃞ T-01 Servicii de transport feroviar

⃞ T-02 Servicii de transport maritim şi pe căi navigabile interioare

⃞ T-03 Servicii de transport cu metroul

⃞ T-04 Servicii de transport cu tramvaiul

⃞ T-05 Servicii de transport cu autobuzul (urban / regional) 

⃞ T-06 Servicii de transport cu autocarul (pe distanţă lungă)

⃞ T-07 Servicii de transport cu troleibuzul

⃞ T-08 Servicii de transport cu metroul uşor

⃞ T-99 Alte servicii de transport

II.2) Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Cod CPV suplimentar: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Locul principal de executare:

II.2.4) Descrierea achiziției publice:  
(natura și cantitatea serviciilor sau indicarea nevoilor și cerințelor)

II.2.7) Data de începere preconizată și durata contractului

Începere:   [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (zz/ll/aaaa)

Durata în luni:  [   ][   ]  sau  Durata în zile:  [   ][   ][   ][   ]

Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Tipul procedurii

◯ Procedură de licitaţie competitivă (articolul 5 alineatul (3) din 1370/2007)

◯ Cerere de exprimare a interesului – numai pentru servicii publice de transport feroviar (articolul 5 alineatul (3b) din 1370/2007)

◯ Atribuire directă

◯ unui operator intern [articolul 5 alineatul (2) din 1370/2007)

◯ a unui contract de mică anvergură (articolul 5 alineatul (4) din 1370/2007)

◯ a unui contract de mică anvergură unei întreprinderi mici şi mijlocii (articolul 5 alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul 
1370/2007)

◯ dacă acest lucru este justificat de caracteristici structurale și geografice relevante ale pieţei și ale reţelei în cauză – numai pentru servicii 
publice de transport feroviar (articolul 5 alineatul (4a) din 1370/2007)

◯ unui operator care administrează simultan cea mai mare parte sau întreaga infrastructură feroviară pe care sunt furnizate serviciile – 
numai pentru servicii publice de transport feroviar (articolul 5 alineatul (4b) din 1370/2007)

◯ pentru transport feroviar (articolul 5 alineatul (6) din 1370/2007)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1) Informații suplimentare: 

VI.4) Data expedierii prezentului anunț: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (zz/ll/aaaa)


